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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. 

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí. David Abril substitueix Antoni Reus.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Marta Maicas substitueix Salvador Aguilera.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, president. Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí, president. Marga Prohens substitueix Rafa Nadal.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Xico Tarrés substitueix Andreu Alcover.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

María José Camps substitueix Silvia Limones.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Olga Ballester substitueix Xavier Pericay.

Compareixença de la consellera de Presidència, per tal
d'informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 15042/16, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2017.

EL SR. PRESIDENT:

Bé. L’ordre del dia consisteix en la compareixença de la
consellera de Presidència per tal d’explicar els pressupostos de
la seva conselleria per a l’any 2017, segons escrit RGE núm.
15043/16.

Assisteix a la sessió la consellera de Presidència, la Sra.
Pilar Costa i Serra, acompanyada de la Sra. María Asunción
Saez i Amer, cap de gabinet; de la Sra. Teresa Suárez i
Genovard, secretària general; de la Sra. Beatriu Gamundí i
Molina, directora general de Relacions amb el Parlament; de la
Sra. Rosario Sánchez i Garau, directora general de
Coordinació; del Sr. Josep Enric Claverol i Florit, director
general de Relacions Institucionals; de la Sra. Rosa Cursach i
Salas, directora de l’Institut Balear de la Dona; del Sr. Luís
Miguel Planas i Zotes, responsable de comunicació; i del Sr.
Marco Antonio Guerrero i Moreno, assessor tècnic. 

Té la paraula la Sra. Consellera de Presidència per fer
l’exposició oral sense límit de temps. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sabem que porten moltes hores a dia d’avui, malgrat la
ilAlimitació del temps intentarem i malgrat la importància de la
presentació d’uns pressuposts, anar a les parts que més poden
interessar desgranant aquests pressuposts.

Com saben aquest projecte de llei de pressuposts de la
comunitat autònoma per a l’any que ve contempla uns comptes
globals de 4.668 milions d’euros, amb un important increment
del 10% respecte dels pressuposts d’enguany. Són així els més
elevats de la història de les Illes i per això, abans de centrar-me
en l’explicació concreta de la Conselleria de Presidència,
permetin-me que faci una sèrie de consideracions sobre la
voluntat política del Govern que queda representada en aquests
comptes i que, a més, reflecteixen també la tasca que es
desenvolupa des de la conselleria.

En primer lloc, destacar que aquest govern ha complit en
temps i en forma la tramitació del pressupost en aquest
parlament, ho feim malgrat una situació inèdita de paràlisi
institucional per part de l’Estat fins ara que s’ha conformat el
Govern de l’Estat, però això ha dificultat sense cap dubte
l’elaboració dels pressuposts autonòmics. 

El Govern va dir des del primer dia que compliria amb la
seva responsabilitats amb la ciutadania i ho hem fet amb rigor
i prudència i el resultat són uns pressuposts que seran la millor
eina per mantenir la voluntat de canvi expressada a les urnes
ara fa un any i mig i per donar resposta als compromisos
adquirits amb la ciutadania que estan plasmats en els acords pel
canvi, signats per totes les forces que donen suport al Govern.

Si els comptes de la comunitat d’enguany, els primers que
va aprovar aquest govern, es centraren en les polítiques de
recuperació de drets socials i de serveis públics que havien
estat retallats, els pressuposts de l’any que ve mantendran
aquesta línia prioritària que no abandonarem. A més d’això,
però, i com ja han explicat altres consellers i conselleres del
Govern en les compareixences que m’han precedit, els comptes
de l’any que ve impulsaran altres línies estratègiques que
traslladin al conjunt de tota la societat el dinamisme que està
aportant el creixement econòmic de Balears. 

Són uns comptes que impulsaran polítiques que
contribueixin a una transformació de les bases de l’actual
model econòmic i que suposaran un esforç inversor per
prioritzar la dotació de noves infraestructures bàsiques socials,
educatives, sanitàries i mediambientals.

Ara és el moment de resoldre qüestions pendents d’aquesta
comunitat i aquests pressuposts persegueixen aquest objectiu:
un millor repartiment de la riquesa que generam i donar solució
a les mancances en els serveis públics. 

Dit això, com també saben vostès, la Conselleria de
Presidència té un paper clau en la materialització d’aquests
objectius atès el seu caire eminentment institucional,
coordinador i impulsor de les polítiques que duen a terme

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615042
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615043
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201615043


HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 40 / 7 de novembre de 2016 979

cadascun dels departaments del Govern, una tasca que es
reflecteix, evidentment, en els pressuposts. 

Els pressuposts de conselleria, i ara ja entrant sí ja en els
nombres concrets de la Conselleria de Presidència per a l’any
2017, és de 21,5 milions d’euros, que representa un augment
del 4,7% respecte del pressupost d’enguany, de 2016, i en
aquesta quantitat s’ha de sumar el pressupost de l’Institut
Balear de la Dona, que està adscrit a aquesta conselleria, i que
l’any que ve superarà els 3 milions d’euros, arribant
concretament als 3.112.708 euros. Es tracta d’un augment de
més del 18% en els seus recursos. Aquest augment en el
pressupost respon a la necessitat d’afrontar una sèrie de nous
reptes per part d’aquesta conselleria que s’incorporen en els
que ja s’han afrontat des de l’inici de legislatura. 

Em centraré, en primer lloc, en això. Com recordaran aquest
ha estat el primer any que l’Institut Balear de la Dona s’ha
adscrit a la Conselleria de Presidència, en aquesta legislatura,
precisament per donar un impuls a les polítiques d’igualtat
entre dones i homes i per dotar-les d’un caràcter transversal
dins tots els departaments del Govern. 

Aquest impuls en matèria d’igualtat s’ha traduït aquest
exercici en una tasca normativa que va culminar amb
l’aprovació de la primera llei d’igualtat entre dones i homes i
també en una altra llei aprovada pel Parlament per garantir els
drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals per
eradicar la LGTBI fòbia. Des de la conselleria, però, es tenia
clar que no ens podíem quedar aquí i si parlava de nous reptes
per al proper exercici el d’ara és el d’iniciar el
desenvolupament d’aquestes lleis i que aquest
desenvolupament disposi d’una partida pressupostària suficient
perquè sigui eficient. 

Aquesta prioritat política, el compliment d’igualtat entre
dones i homes i també la lluita contra les violències masclistes,
es tradueix per això en l’important augment dels recursos i de
la dotació econòmica per a l’Institut Balear de la Dona. 

Com ja hem anunciat, amb l’impuls a les polítiques en
matèria d’igualtat, aquest govern també vol fer una altra passa
més, en aquest cas un compromís ineludible per combatre de
manera efectiva la violència contra les dones i contra totes les
violències masclistes, això es traduirà en un pacte social contra
les violències masclistes que esperam que es pugui presentar
públicament en les properes setmanes; un pacte del qual ja hem
anat, a més, informant a tots els grups parlamentaris aquí
presents, i a qui més agraesc per... sobretot per les aportacions
que en les reunions que hem mantingut han fet els diferents
grups parlamentaris, i que, en definitiva, el que pretén és
implicar tota la societat en la prevenció i en l’eliminació de
qualsevol violència d’aquest tipus i que això es faci a través
d’un compromís per dur a terme accions concretes, unes
accions amb les quals el Govern es vol comprometre, en primer
lloc. 

Per això, aquest pressupost també inclourà, per primera
vegada, una dotació pressupostària, igualment important, per al
Pla de mesures contra les violències masclistes que el Govern
aprovarà en els propers dies i que tendrà una vigència fins a
l’any 2020. Un pla de mesures que implicarà de manera

transversal a totes les conselleries del Govern a través de
distintes línies estratègiques, i els puc avançar que es posarà
especial èmfasi en la promoció de la igualtat i la prevenció de
les violències masclistes en la infància i en la joventut i que
s’augmentarà de manera molt important la partida per a
l’atenció integral a dones que pateixen o han patit violències
masclistes i a les seves filles i fills. Un pla que vol lluitar contra
tot tipus de violència masclista per la qual cosa també
incorporarà mesures per combatre la LGTBI fòbia.

Sobre això, també voldria destacar que en compliment de
la llei sobre aquesta matèria aprovada enguany el pressupost de
la Direcció General de Coordinació augmentarà un 58%
respecte del d’enguany perquè assumirà la creació d’un servei
per impulsar les accions o desplegament d’aquesta llei per
garantir els drets del colAlectiu LGTBI amb una partida
específica de 225.000 euros. 

He volgut començar aquesta compareixença explicant els
pressuposts de la Conselleria de Presidència en aquesta
matèria, les polítiques d’igualtat LGTBI, perquè després de
l’impuls normatiu aconseguit enguany amb l’aprovació de les
dues lleis específiques, dues fites per a Balears, es manté ara el
compromís per al seu desplegament efectiu i per tant amb una
important dotació pressupostària reflectida en els comptes que
els presentam avui. Són nous reptes que afronta la conselleria
i que detallaré un poc més en el cas de l’Institut Balear de la
Dona al final de la meva intervenció. 

Però en el pressupost també es plasmen les altres prioritats
importants de la conselleria i de l’acció de les seves direccions
generals per dur-les endavant. 

Entrant al detall dels distints programes del pressupost
d’aquesta conselleria he d’assenyalar en primer lloc que dins
aquests es troba inclòs el del gabinet de la Presidència del
Govern, que per a l’any 2017 manté pràcticament la mateixa
quantitat que enguany amb un total de 3.183.000 euros, el que
suposa una reducció de 1.171 euros.

Ja estrictament dins la Conselleria de Presidència, el
pressupost de la Secretaria General experimenta una reducció
global important gairebé de 600.000 euros, i queda amb un
total de 9.200.000 euros; es tracta, com dic, d’una disminució
significativa de quasi el 6%, i que s’ha aconseguit, vull
destacar, gràcies a la racionalització de despeses de serveis
generals de la conselleria i que ja es va veure reflectida en el
pressupost d’enguany, un important estalvi que permet destinar
aquests sous a altres àrees i a noves prioritats. 

Un exemple d’aquesta política de racionalització de
despeses es veu a la partida destinada al manteniment i a la
conservació del complex de Marivent; en el pressupost
d’enguany, de 2016, ja es va realitzar una reducció del capítol
de despeses corrents, i ara es continua en aquesta línia millorant
la gestió per reduir encara més les despeses i fent per primera
vegada un concurs obert per a la licitació del servei de neteja
que assumeix el Govern, i que també per primera vegada es
limita només a les dependències que corresponen a la
residència de la família reial. Tot això, com dic, ha representat
un important estalvi respecte de l’anterior contracte. Així el
capítol 2 es redueix en 50.000 euros, tot i que l’any que ve ja
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inclou les despeses de manteniment derivades de l’obertura al
públic dels jardins de Marivent; aquestes despeses estan
calculades en 100.000 euros anuals, per la qual cosa la reducció
real en aquest capítol ha estat de 150.000 euros, perquè com
saben l’any que ve es donarà compliment a aquest acord de
governabilitat per a l’obertura al públic dels jardins de
Marivent, un projecte del qual s’ha encarregat la Secretaria
General de la conselleria, i per això ha estat necessari incloure
en aquesta partida una inversió que ha sortit a licitació per
244.000 euros, i ara encara no està adjudicat. No obstant això,
i sumant a aquesta inversió els altres 100.000 euros que s’han
afegit per al manteniment dels jardins, gràcies a la
racionalització de despeses que he explicat abans la partida
total destinada al manteniment del complex de Marivent només
incrementa aquesta pujada de 93.000 euros. Si s’exclou el cost
del projecte d’obertura dels jardins, aquest govern en dos
exercicis pressupostaris ha reduït en 445.000 euros el
pressupost del manteniment de Marivent, el que representa un
30% menys que el que es va pressupostar l’any 2015.

Passam ara a la Direcció General de Coordinació, que ja he
dit que el seu pressupost incrementa en un 58% perquè en
aquest exercici s’assumirà per primera vegada un àrea de
treball específica per impulsar les accions de desplegament de
la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals
i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia, aprovada el passat
mes de juny aquí en aquesta cambra, en el Parlament. La resta
de pressupost de la Direcció General de Coordinació preveu la
potenciació del caràcter transversal i interinstitucional de la
direcció general per garantir l’acció del Govern i perquè es faci
efectiu el programa polític. En aquest sentit s’intensificarà el
seguiment de l’acció del Govern per consolidar el compliment
dels acords de governabilitat, i es vetllarà pel compliment de
les addendes dels convenis aconseguides gràcies a la signatura
del protocol d’intenció en matèria inversora firmat amb el
Govern de l’Estat a finals de l’any passat, de 2015. De la
mateixa manera es continuarà impulsant el diàleg amb l’Estat
en matèria d’inversions estatutàries.

I, en darrer terme, la Direcció General de Coordinació
mantendrà la colAlaboració amb tots els departaments del
Govern en aplicació d’aquelles polítiques de caràcter
transversal. Sobre això vull destacar la tasca que s’està fent en
l’adaptació dels procediments administratius i en la implantació
de l’administració electrònica en els termes que marquen les
noves lleis estatals, la 39 i la 40 de 2015, així com la
comunicació electrònica amb l’Administració de Justícia.

I pel que fa a la Direcció d’Advocacia de la comunitat i
l’Institut d’Estudis Autonòmics, el seu pressupost per a la tasca
d’assessorament jurídic i de representació i defensa de
l’administració davant dels òrgans jurisdiccionals, experimenta
un increment del 3,4%, motivat fonamentalment pel mateix
augment que es produeix a totes les àrees dins el capítol 1 de
personal, com saben, a conseqüència de l’aplicació de la
carrera professional. En aquest increment també s’han
d’incloure 30.000 euros que es destinaran a la tasca de l’Institut
d’Estudis Autonòmics per a l’estudi, la recerca i la difusió de
la normativa autonòmica, i des d’aquest institut també s’ha de
donar suport normatiu a l’adaptació de les lleis que abans he
esmentat, la 39 i la 40 de 2015. 

Entrant en el pressupost de la Direcció de Comunicació de
cara a l’exercici de l’any que ve, s’ha volgut centralitzar en la
partida global d’aquesta direcció general tot el pressupost que
efectivament es gestiona com a comunicació institucional del
Govern. En el present exercici, per part d’aquesta quantitat
global, es repartia pressupostàriament entre les diferents
conselleries, però tanmateix durant l’exercici actual s’han anat
transferint a la Direcció General de Comunicació perquè fos la
que s’encarregàs amb els seus mitjans de la realització de les
distintes campanyes institucionals, i així finalment s’ha executat
enguany... aproximadament s’executarà un pressupost d’1,3
milions d’euros. Ara amb el pressupost de l’any que ve es
pretén aquesta centralització, i així d’aquesta manera el total
pressupostat per la Direcció General de Comunicació per
aquestes campanyes de 2017 és d’1,5 milions d’euros, que a
efectes pràctics suposa un increment de 252.000 euros.

La Direcció General de Comunicació com saben també té
entre els seus objectiu per a l’any que ve la implantació d’un
sistema de publicitat institucional que, continuant amb els
criteris ja marcats a principi de legislatura d’insercions en
funció de l’audiència, permeti posar els missatges de
l’administració a tots els mitjans de les Illes gràcies a noves
formes d’arribar també als mitjans més petits. Seguirem també
amb la renovació de la pàgina web, que entre altres coses
suposarà millores en les eines perquè els ciutadans accedeixin
a l’administració electrònica, i és una tasca que s’està fent
conjuntament amb el departament de Transparència i
d’Innovació Tecnològica.

Aprofundirem també en els continguts audiovisuals
específics per a xarxes socials, que durant aquest mandat han
permès en setze mesos augmentar perfils institucionals com el
de Twitter en un 84%, o el de Facebook en un 680%, apropant
així a molts de ciutadans no només la tasca del Govern sinó
també la informació sobre els serveis públics que tenen al seu
abast.

Pel que fa a la Direcció General de Relacions amb el
Parlament el seu pressupost, que l’any que ve es manté en la
mateixa xifra d’enguany, 322.000 euros, es destina íntegrament
al capítol 1. Sobre la tasca d’aquesta direcció general s’ha de
remarcar el paper cabdal que assumeix en la coordinació del
Govern amb el Parlament, que com saben vostès ara és
l’escenari d’una pluralitat política com mai no s’havia vist en
aquest cambra amb la presència de set grups parlamentaris, i un
increment considerable de les iniciatives legislatives i de
control del Govern.

Per altra banda, passant a la Direcció General de Relacions
Institucionals i Acció Exterior, el pressupost per a l’any que ve
no arriba a 1,5 milions d’euros, concretament 1.436.000 euros,
amb un increment del 17,6% respecte el pressupost d’enguany.
Aquest augment s’explica en una major dotació d’alguns dels
seus programes, per tal de reforçar les seves competències en
la defensa i la projecció exterior dels interessos de les Illes
Balears i en la colAlaboració amb els òrgans judicials que es
troben a la comunitat. Així s’incrementarà en 15.000 euros la
partida del programa per a la coordinació de l’acció exterior del
Govern, que serviran per fer una encomanda de gestió al Centre
Balears Europa, perquè ens doni suport des de BrusselAles a la
tasca dins el Comitè de les Regions. 
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Sobre això vull destacar també les accions que s’estan duent
a terme perquè la Comissió Europea tengui en compte els
condicionants i les necessitats derivades de la insularitat en
l’aplicació de les polítiques europees. I també pel
reconeixement de les illes de la Mediterrània com un àmbit
territorial que pugui accedir a un programa propi de fons
europeus, com ja tenen altres regions insulars d’Europa. Es
treballa en això per diferents vies i la Cimera de la Insularitat
que se celebrarà el proper dia 21 aquí a Palma, amb els governs
de Sardenya i de Còrsega, aprofundirà amb aquest objectiu.

L’augment més important d’aquesta direcció general es
troba en el programa de colAlaboracions institucionals en
matèria de justícia, i ho fa per recuperar un servei essencial que
va ser retallat durant la passada legislatura. Així, es preveu una
partida de 50.000 euros per impulsar la implantació novament
d’oficines d’atenció a les víctimes del delicte, en aquest cas a
dos partits judicials com són Inca i Manacor, en colAlaboració
i pendent de la seva negociació amb l’administració estatal. Es
tracta de la recuperació d’un servei públic molt important per
a tota la ciutadania i el seu accés descentralitzat de
l’Administració de justícia, que es va eliminar la passada
legislatura i que, a més, eren uns punts d’atenció per a moltes
dones víctimes de la violència de gènere.

Precisament per acabar la meva intervenció, com els he dit
abans, vull donar alguns detalls més sobre el pressupost de
l’Institut Balear de la Dona, que amb 3.183.000 euros
experimentarà un increment de més del 18% respecte del
pressupost d’enguany.

A la dotació per al desplegament de la Llei d’igualtat del
qual els he parlat, s’hi afegirà la primera dotació del Pla de
mesures del Govern per al pacte contra les violències
masclistes, que s’aplicarà de manera transversal fins l’any
2020. A partir de l’any que ve això es traduirà només dins el
pressupost de l’Institut Balear de la Dona, en un increment de
306.000 euros, en el capítol d’inversions, un augment de
gairebé el 50% que ens permetrà, per exemple i entre d’altres,
dins el desenvolupament de la Llei d’igualtat, la creació de
l’Observatori per la igualtat, un element indispensable per
acabar, com dic, de desplegar aquesta llei.

I pel que fa a les primeres accions de l’Institut Balear de la
Dona, dins el Pla de mesures contra les violències masclistes,
des de l’Institut destacar també la partida de 210.000 euros que
es destinaran a convenis amb els quatre consells insulars i amb
l’Ajuntament de Palma, per a la dinamització municipal del
pacte social, perquè les mesures tenguin un efecte directe sobre
tot el territori.

En definitiva, i ara sí acab, presentam un pressupost de la
Conselleria de Presidència que manté la seva política de
racionalització de la despesa, però que dins el context de
projecte de llei de pressupost de la comunitat per a l’any 2017
i donat el seu caràcter transversal dins el Govern, potencia
aquells programes que incideixen en els objectius generals per
complir el programa polític, recuperar els drets socials, millorar
l’eficàcia dels serveis a la ciutadania i defensar els interessos de
la comunitat.

Ara quedaré a l’espera de les intervencions i de les
preguntes que tenguin els diputats i les diputades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Bé, per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. Sra.
Consellera de Presidència pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades, o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu. Així
doncs es contestaran globalment.

Començam amb les intervencions. El Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Núria Riera, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Bones tardes Sra. Consellera i tot el
seu equip, benvinguts a aquesta Comissió d’Hisenda per
presentar els seus pressuposts i gràcies per l’explicació que ens
ha donat.

Li he de dir en primer lloc que faré una petita crítica
política inicial, permetin-m'ho, i és que tenint uns pressuposts
enguany de 4.668 milions d’euros, que a vostè n’hi
corresponguin únicament 21,5 milions d’euros, més l’IB Dona,
evidentment reafirma el que ja vàrem dir el dia que va
comparèixer per primera vegada, que és un pressupost
insignificant, que han buidat de competència i de gestió la seva
conselleria i que realment fa unes funcions per ventura de
coordinació dels seus consellers perquè es dediquin a fer la
seva gestió i no es s'excedeixin massa. I per ventura això és el
resultat de què tenim un Govern de diferents conselleries que
no tenen un projecte comú, que tenen projectes dispersos i
necessiten qualcú que els cuidi, fent aquesta mica d’apaga-focs
que avui horabaixa mateix veim que és tan necessari dins
aquest govern.

No sé si vostè estarà satisfeta amb aquests només 21 milions
d’euros, jo la veritat crec que estaria un poc molesta per
aquesta falta de capacitat de gestió i aquesta miniconselleria
que li ha tocat, però en tot cas benvinguda sigui aquesta
explicació d’aquesta racionalització que ens ven de per què les
partides són tan petites, racionalització que durant molts d’anys
pareixia que estava més lligada a les polítiques del Partit
Popular, benvinguda sigui també la racionalització dins
l’administració.

En tot cas, entrant a fer una anàlisi de les partides, com ha
fet vostè passa per passa, un poc de forma genèrica. Gabinet i
Secretaria General, poca cosa hem de dir perquè pràcticament
són les nòmines, no hi ha cap partida ens pareix, ni per a
millores a nivell de BOIB, a nivell de seu electrònica me pareix

 



982 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 40 / 7 de novembre de 2016 

que ha dit que estaven dins comunicació. Després hi ha tres
direccions generals que realment són..., és que realment són
pràcticament minidireccions generals, que podrien ser
pràcticament una, Coordinació i Relacions Institucionals i
Relacions amb el Parlament. Si aposten per la racionalització
realment per les funcions i el pressupost que desenvolupen,
podria ser una única direcció general. Fins i tot baixen, com diu
vostè, les partides de personal.

Hi ha un programa que no he vist, que ens falta, si em pot
donar després l’explicació, el programa 121E, de Registre i
relacions amb les entitats jurídiques, que estava crec que dins
Relacions institucionals, si ens pot dir si és que ja no existeix
aquest programa, no sé si és de Registre d’associacions i
entitats i si no, tal vegada no ens hem adonat, si ens pot dir si
continua aquesta partida que era de 102.000 euros a l’anterior
pressupost, en el 2016.

I dir que realment el que destaca de la seva conselleria és la
partida d’Estudis i treballs tècnics, que es repeteixen per tot.
Estudis i treballs tècnics veim a la Direcció General de
Coordinació 115.000 euros, a part hi ha 100.000 més per a
reunions. Estudis i treballs tècnics a la Direcció General de
Comunicació, 464.000 euros. Estudis i treballs tècnics a
Secretaria General, 396.000 euros, sense comptar neteja,
seguretat de capítol 2 per a estudis i treballs tècnics. A l’Institut
d’Estudis Autonòmics, que precisament la seva funció és fer
estudis, també hi ha una partida d’estudis i treballs tècnics,
52.000 euros, i a la Direcció General de Relacions
Institucionals. És a dir, un total d’1.042.000 euros per a estudis
i treballs tècnics. Ens pareix, Sra. Consellera, que són molts
d’estudis externs per a una conselleria que està buida de gestió.
A part que vostè ens hagi dit que hi ha tots aquests plans
estratègics de coordinació, realment ens pareix que una
conselleria que puja 1 milió d’euros, aquest milió sigui només
d’estudis i treballs tècnics, ens pareix bastant excessiu.

En relació a la Direcció General de Comunicació, és un
altre element que ens crida l’atenció, per no dir el que més
crida l’atenció, perquè a part d’incrementar aquests estudis i
treballs tècnics de 237.000 euros a 464.000 euros -el doble-,
incrementa publicitat i propaganda. Vostè ho ha dit, de 200.000
a 1.579.000 euros. Per tant, el capítol 2 passa en aquesta
direcció de 400.000 a més de 2 milions d’euros, què és el que
han de vendre tant?, publicitat i propaganda, vostè ens diu que
és que reuneix tota la publicitat institucional de les conselleries,
la publicitat institucional està a Presidència, cada conselleria té
les seves partides de premsa i de publicitat per vendre la seva
gestió, educació, sanitat, serveis socials, ha estat sempre així,
de fet, incrementen ja els seus propis capítols 2 i tenen els seus
propis estudis i treballs tècnics i les pròpies partides per a
publicitat. Per tant, ens agradaria saber... o ens sembla realment
excessiu i no consideram que sigui suficient aquesta explicació
que ens dóna, que agrupa la publicitat de tot el Govern,
realment està incrementant 2 milions d’euros.

No serà per ventura, Sra. Consellera, que han de vendre un
poc més a la Sra. Armengol que estigui desgastada darrerament
políticament, i té aquest increment tan excessiu en matèria de
publicitat i propaganda institucional?

Per altra banda, pensam que passen sense pena ni glòria les
partides que destinen a la Fundació Santuari de Lluc perquè és
que realment són les mateixes, no hi ha cap millora, tal vegada
hi podria haver hagut una mica de millora en lloc de tantes
partides de capítol 2.

I a l’IBdona sí és veritat que incrementa, i això pensam que
és positiu, no vull dir que no, de 2.600.000 a 3.000.000
d’euros, no obstant pensam que per ventura podria ser
insuficient, no ho sabem, vostè ens dirà si li sembla suficient
per desplegar la Llei d’igualtat i per desplegar aquest pacte
contra la violència que abans ens comentava. En tot cas,
esperem que serveixi per millorar la feina que es fa des de
l’IBdona. Li vull recordar que l’IBdona pensam, i així li ho
vàrem dir el dia de la compareixença, que estava bastant aturat,
de fet fins i tot continuen a dia d’avui, aprofit per dir-li-ho,
sense penjar la memòria de l’any 2015, ja li ho vaig dir quan va
comparèixer l’altra vegada i és el primer any que està sense
penjar aquesta memòria de la gestió que s’ha fet, aviat haurem
de penjar la del 2016. Per tant, ens agradaria que fossin un poc
més efectius en aquest sentit. 

És ver que han fet el projecte de llei d’igualtat, però trobam
que no s’està fent una feina bastant activa per desplegar el IV
Pla estratègic d’igualtat 2015-2020.

En concret voldríem informació d’algunes partides que hi
ha dins l’IBdona, partides de transferències corrents, hi ha una
partida nova per a ajuntament de 36.000 euros, voldríem saber
què és; la partida dels consells insulars passa de 461.000 a
776.000 euros, també ens agradaria saber a què es destina
aquest increment de transferència; i de famílies i institucions,
de 480 00, baixa de 147.000 euros a 110.000 euros, voldríem
saber aquesta per què baixa, és a dir, n’hi ha que incrementen
i aquesta baixa.

I també voldria informació, si és possible, del capítol 6,
sobre despeses en inversions immaterials, que incrementa
300.000 euros fins a 920.000 euros, voldríem saber realment a
què es destina o a què es deu aquest increment concret.

En relació amb la direcció d’Advocacia no li he dit res,
només... realment és que hi ha l’apartat de nòmines, sí hi ha
jornades, estudis i difusió normativa, en relació amb la difusió
normativa vostè ha dit que és per desplegar i per dur a terme el
desplegament i la difusió de la nova normativa del procediment
administratiu, ens agradaria saber si realment és així, si només
es dedica a això o hi ha alguna altra actuació perquè en relació
amb els estudis, tenint en compte que és una direcció general
d’assessorament i d’estudi, que s’incrementin partides dins
l’Institut d’Estudis Autonòmics o dins la direcció d’Advocacia
per a estudis ens sembla realment innecessari.

I en principi aquestes són les nostres observacions. 

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Sra. Marta Maicas, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, bones tardes a
tots, a la Sra. Consellera Pilar Costa i a tot el seu equip, agrair-
los la seva presència i, bé, de tot el que s’ha dit volem destacar
sobretot la importància de garantir un finançament a l’IBdona
amb un increment d’un 24% respecte de l’any 2016, negociació
en la qual pensem que Podem ha tingut alguna cosa a veure. 

També volem destacar el pacte contra les violències
masclistes com una de les accions més importants de l’IBdona,
de la seva tasca com a eix transversal en la nostra lluita contra
la desigualtat entre dones i homes i contra l'LGTBI fòbia. Som
conscients també que sense recursos econòmics no es podrà
acabar amb el masclisme que impregna la nostra societat. 

Per una altra banda, encara que s’hagi reduït el pressupost
de Marivent és molt elevat en una situació com la que tenim,
sabent com sabem avui que no hi haurà millora de finançament
ni principi d’ordinalitat. És una despesa que no ens agrada que
s’hagi de cobrir amb els diners de totes i tots els ciutadans i
ciutadanes de les Illes.

Per una altra banda ens agradaria saber si s’ha pensat o heu
pensat, aquesta conselleria, a replantejar la recaptació
d’impostos atès que la Sindicatura de Comptes alerta de
l’obscurantisme i de la injustificació de la figura del recaptador
per raons econòmiques d’eficiència i eficàcia.

I bé, en un principi, això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Sr. Abril, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No consumiré ni molt manco el meu temps, gràcies, Sra.
Costa, i tot l’equip que l’acompanya per ser aquí. Simplement
vull dir que compartim plenament les línies d’acció tant en
l’àmbit polític com pressupostari, que és del que es tracta, i de
cara a 2017 sobretot la idea de prioritzar i desplegar les noves
lleis d’igualtat i LGTBI juntament amb la resta de polítiques
que vostè molt bé i de manera molt sintètica, que és d’agrair
pels que duen unes quantes hores en aquesta comissió, ha pogut
exposar.

Per tant, vull expressar simplement el nostre suport i ja ens
reservarem si tenim alguna qüestió a plantejar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble. Sra. Sureda,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, vull agrair la seva presència i la del seu equip per
venir a explicar-nos els pressuposts del 2017.

Jo també seré molt breu, només faré dues matisacions,
primer el tema d’IBdona, pens que encara s’ha de fer molta
feina, però sí que és cert que té una tasca de desenvolupar
aquestes dues lleis que s’han aprovat, tant la Llei d’igualtat com
la Llei de dret per a les persones LGTBI. Per tant, hi ha molta
feina a fer aquí. 

El tema de violència masclista, s’ha de fer molta feina en
tema de prevenció, d’informació i d’educació i, per suposat, de
suport a les víctimes. Crec que aquest pacte social contra la
violència masclista és un bon camí per fer feina, i tots els grups
parlamentaris i la societat en general hi estan molt identificada.

Per altra part, ha parlat del diàleg amb l’Estat i Europa, que
s’ha incrementat la defensa i la projecció a l’exterior, la partida,
crec que això és bàsic. 

El tema del finançament d’aquesta comunitat, crec que és
cap aquí on s’ha de fer molta feina perquè si no anam
incrementant el deute d’aquestes illes, és un deute que
realment... si fóssim una empresa privada estaríem en fallida,
i això ho sabem tots. Per tant, crec que és bàsica aquesta feina,
que aquest govern tengui el compromís d’aquest diàleg i que
faci entendre a l’Estat i a Europa la situació real que viuen les
Balears i que, per tant, ens financin així com pertoca.

Res més a dir. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Sra. Patrícia Font, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, president. Gràcies, consellera i al seu equip per
estar aquí. Jo també seré sintètica i breu i em repetiré fins i tot
una mica. 

Bé, l’increment d’IBdona deixa clar aquesta voluntat de
canviar aquesta situació de desigualtat que tenim en la nostra
societat i és per açò que volem donar l’enhorabona per la feina
que es fa en el Pla contra les violències masclistes i la seva
importància per a la nostra societat, per açò valoram la seva
transversalitat.

Així mateix estam contents que ja es despleguin, que es
posin en marxa les lleis d’igualtat i la d'LGTBI, n’estam molt
orgullosos ja que totes aquestes lleis i accions revelen que
encara s’ha de fer molta feina, però bé, ja hem començat a fer
petites passes.

I ja està. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Sra. Ballester per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Gracias, consellera, por su presencia y
a todo el equipo. Tres preguntas muy breves.

Saber el Observatorio de la Igualdad en qué partida
presupuestaria se encuentra; después, el Centro Balears Europa,
igual, en qué partida presupuestaria se encuentra si es que está
aquí en Presidencia.

Y en cuanto a la Dirección General de Comunicación, veo
que efectivamente en publicidad y propaganda hay un aumento
considerable que va de 200.000 euros del año pasado a
1.500.000; a ver si nos podría explicar qué se va a hacer. Y en
cuanto a estudios y trabajos técnicos, también en la Dirección
General de Comunicación, hay un considerable aumento, de
127.000 a 464.000, en estudios y trabajos técnicos, y queremos
preguntar també qué estudios o trabajos se van a llevar a cabo.

Y nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sr. Xico Tarrés, per un temps de deu minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. No crec que sigui molt breu;
port tot el dia aquí escoltant gent i ara tenc xerrera jo, per tant
procuraré dir tot el que pugui amb el menor temps possible,
això sí.

Jo en primer lloc el que vull fer a la consellera i a tot
l’equip que l’acompanya és felicitar-los per la feina que fan.
M’he preocupat aquests dies de mirar la intervenció de l’any
passat en aqueixa mateixa compareixença en quin sentit va
anar; teníem aquí el Sr. Pons com a conseller, i ell va expressar
una voluntat d’una conselleria que tenia la voluntat de ser
transversal dins el Govern, de coordinar polítiques dins el
Govern, i ara això es continua fent. 

Em preocupa que la intervenció d’altres grups vagi en el
mateix sentit: és una miniconselleria, està... ha tret tots els
recursos econòmics, quan aquests recursos econòmics, que és
cert, els don la raó, però aquests recursos econòmics han anat
a alguns lloc, han anat a altres conselleries per fer aqueixes
polítiques que en deim transversal. 

Portam molts d’anys dins la nostra societat tristament
sentint parlar de problemàtiques de violència de gènere, de
violència masclista, de falta de llei d’igualtat... Això s’ha fet,
aquí; això saben el que ha costat econòmicament?, molt poquet;
això no són sous, això no són diners, això és política. Per tant
agraesc a la conselleria que faci política i no que es preocupi
només de coses que valen uns recursos econòmics importants.
El que fa falta ara és desenvolupar aqueixes lleis; per

desenvolupar aqueixes lleis sí que necessitarem recursos
econòmics i crec que s’estan posant damunt la taula avui amb
la presentació que ha fet la consellera i quan vàrem veure els
pressupostos.

Aquests 3...,3 milions i escaig, 3.100.000 i escaig d’euros
de l’Institut Balear de la Dona crec que és una aportació molt
important per la feina que s’ha de fer. Pel que ha donat a
entendre la consellera en la seva explicació també parlam de la
dotació del Pla contra violències masclistes, que no sabem
quina quantitat té però que intuesc que serà una quantitat
important. No sé si la consellera ens ho pot confirmar o ho
confirmarà en propers dies, que vull pensar que serà així, i
llavors podrem dir si està dotada correctament o no hi està,
però és la primera passa que donam; per poc que sigui és una
passa i una passa en aquell sentit del que tots reclamàvem.

Quan es queixen i continuen dient que s’augmenten
determinades partides, una cosa és queixar-se que augmentin
partides..., jo ho puc fer, dir: “Sra. Consellera, em pareix molt
malament que augmenti la partida de publicitat”, però això ho
faré quan desconec totalment per què augmenta. Si ho conec i
em donen la informació o procur buscar la informació, com ha
estat el cas, veig que arriben quantitats que abans s’invertien
des d’altres conselleries i que ara se centralitzen a la
Conselleria de Presidència. Per tant això vol dir optimitzar els
recursos, això vol dir centralitzar i augmentar les partides
pressupostàries en publicitat, i serà com reduir el muntant total
del que gastaven les conselleries per separat i que ara ho durà
una tota sola. Per tant, enhorabona al Govern, enhorabona a qui
ho ha de gestionar, que serà la Conselleria de Presidència.

Hi ha un altre tema que portam molts d’anys sentint-ne
parlar i que hi ha una llei que s’ha de tirar endavant, la Llei
LGTIB. Crec que en aqueixa societat que està allunyant tant el
que és ser persona, la gent que més dificultats ha tengut o està
tenint en aqueixa societat per ser persones se l’està posant en
valor, se la posarà en valor amb la feina que es farà. Ningú es
pot sentir menys persona per la seva condició sexual, ni pel seu
color de pell, ni per la seva religió, ni per res, i aquest govern
ha vengut aquí per posar en valor aqueixes coses, que tota
aquella gent que sigui persona pugui ser persona per unes
polítiques que es fan, perquè desgraciadament dins la nostra
societat no estan considerats com a tal. Per tant jo l’únic que li
puc demanar..., en primer lloc felicitar per aqueixa feina que ha
de fer, pel que inclourà quant a partides dins aqueixes
polítiques, i, l’altre, desitjar-li molt bona feina, que en faci
molta i que aconseguim reduir aquest rebuig que dins persones,
que supòs que són persones amb poca formació espiritual o
moral, aqueixa gent que pensa que els que són diferents per
qüestions sexuals a ells, idò puguem anar reduint aqueixa visió
per considerar-nos tots iguals i per procurar que tots tenguem
el mateix tractament com a persones que són, que ja veim el
que passa a altres societats quan a tothom no se’l considera una
persona igual que les altres.

Podríem parlar de moltes coses i podríem posar molts
d’exemples. Jo al principi els he dit que seria molt llarg, però
sí que és cert que entenc que els altres companys porten tant de
temps com jo aquí dins, però aqueix estalvi que es fa en
determinades partides perquè s’ajunten recursos i al final
resulta que d’aqueixa unió podem reunir les quantitats...
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disminuir les quantitats totals com és tot el tema de Marivent,
idò em pareix molt important, reduir 50.000 d’aquí, 100.000
d’allí, 20.000 d’un altre costat, idò com deia aqueixa escriptora
que era Mercè Rodoreda, de mica en mica s’omple la pica. Idò
de mica en mica hem d’anar estalviant per tenir recursos
econòmics per a altres polítiques que són més importants.

Per tant amb aqueixa primera intervenció, i voldria que fos
la darrera meva, només li vull dir que els felicit, que els anim,
que els encoratj tot el que pugui a seguir amb aquest tipus de
polítiques, amb aquest tipus de feines, que són aquelles a què
s’havia compromès el seu partit quan varen arribar al Govern
d’aqueixa comunitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Contesta la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President, i moltes gràcies a tots els grups
parlamentaris per les seves aportacions, les crítiques, i també
intentaré resoldre alguns dels dubtes que han plantejat. 

Una vegada més o un any més, en aquest cas per part del
Grup Parlamentari Popular, es fa referència o es critica diguem
la distribució de les diferents àrees o conselleries o direccions
generals, que com molt bé sap la Sra. Riera, quan hi ha un nou
govern estructura aquest govern així com troba que pot ser més
eficient. És cert que la Conselleria de Presidència respecte de
l’anterior legislatura no té determinades àrees o responsabilitats
que sí tenia, la qual cosa vol dir que part d’aquest pressupost no
és a la Conselleria de Presidència, però sí és altres conselleries;
i afegiria més, no es tracta només de mirar els nombres en fred,
perquè si pensam en l’anterior legislatura, on a la Conselleria
de Presidència, per exemple, hi havia no només IB3 sinó també
la Direcció General de Cooperació, per cert, Direcció General
de Cooperació que estava sota mínims, no ens consola mica
que estigués a una conselleria o a l’altra sinó que el que ens
sembla important és que tengui la dotació suficient, suficient o
com a mínim molt més elevada, com ara sí passa en direccions
generals com la de Cooperació mateix.

Per tant en absolut, Sra. Riera, estic molesta amb el
pressupost d’aquesta conselleria, sobretot si tenim en compte
que podem mostrar xifres com les que he explicat a la meva
primera intervenció de pujades espectaculars, perquè és un
compromís polític amb les polítiques d’igualtat, tant a l’IBdona
com al nou servei d’LGTBI que es posa en marxa per primera
vegada en la història en aquesta comunitat autònoma.

I sí que volem treure pit del tema de la racionalització de
determinades despeses, i concretament del capítol 2, que és,
com he dit a la meva intervenció, de 600.000 euros. Creim que
és una quantitat important a explicar. Em preguntava la Sra.
Riera sobre el programa entitats jurídiques; el registre continua
dependent de la Conselleria de Presidència, de la Direcció
General de Relacions Institucionals, que és el programa 131B

i que té el mateix pressupost exacte al de l’any passat, al de
2016.

Quan en diferents intervencions m’han fet referència a
l’apartat que es posa en diferents programes d’estudis i treballs
tècnics, que hi ha en diferents direccions generals, molts d’ells
fan referència a contractació de serveis. Per exemple, m’han fet
referència al programa d’estudis i treballs tècnics en la Direcció
General de Comunicació que és el mateix que ja existia, per
exemple, en la passada legislatura com sigui la contractació de
serveis d’EFE Europa Press, el clipping de premsa Acceso 360.
Per cert, hem rebaixat la quantia d’algunes d’aquestes
contractacions. 

Això pel que fa a la Direcció General de Comunicació, que
també han mostrat la preocupació quant a la pujada, dir-los que
les diferències que vostès fan amb el pressupost de forma literal
que hi havia el 2016 amb el que hi haurà el 2017 no és aquest
si tenim en compte el pressupost executat l’any 2016 perquè,
com dic, se centralitza, en tot cas, aquest pressupost a la
Direcció General de Comunicació. 

Però, Sra. Riera, si el sembla molt 1,5 en aquest apartat de
comunicació, els he de dir que en el darrer pressupost del Partit
Popular eren 200.000 euros més elevats, eren 1,7 milions
d’euros. Per tant, sempre, ja sé, alguns hem estat a molts i
algunes en molts de debats de pressuposts, que és una xifra
recurrent, però en tot cas dir-li que és inferior al darrer
pressupost del Partit Popular respecte d’aquest apartat de la
Direcció General de Comunicació.

Quan em pregunten, a vostès li sembla suficient el
pressupost per a l’IBdona? No, mirin, ni per a l’IBdona ni per
a la majoria de pressuposts a les direccions generals perquè les
necessitats són tantes que suficient, suficient no ho és mai.
Podríem tenir un pressupost ilAlimitat en segons quines
polítiques, però del que sí vull mostrar la meva satisfacció és de
l’impuls decidit polític, però no només d’aquest govern dels
partits que li donen el pacte sinó que també jo vull agrair les
aportacions i l’actitud de tots els grups parlamentaris en el cas
del Pacte contra la violències masclistes on tots els partits han
mostrat una molt bona predisposició i colAlaboració perquè tiri
endavant. Els pressuposts sempre seran insuficients, però, com
dic, ara ens pot semblar insuficient tenir més de 3 milions
d’euros a l’Institut Balear de la Dona, però que suposa un
augment de més del 18%, i per posar només un exemple del
que passava la passada legislatura, l’any 2013, en plena etapa
del Sr. Bauzá, va baixar l’Institut Balear de la Dona en un 14%.
Jo ja sé que segurament no es trobaven molt satisfets ni
orgullosos, però això són dades objectives i això és el que va
passar.

Respecte de l’aprovació de la memòria o que no estava
penjada la memòria de 2015 a l’Institut Balear de la Dona dir
que aquesta memòria es va aprovar en el Consell Rector el
passat mes d’octubre. Per tant, es va aprovar recentment
aquesta memòria.

Quant al IV Pla estratègic d’igualtat, que ja en la meva
primera compareixença en aquest parlament, Sra. Riera, me
n’havia fet menció, moltes de les mesures que es varen
preveure la passada legislatura en aquest IV Pla estratègic, més
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de cinquanta o cinquanta-sis concretament s’han posat en
marxa. 

Per altra banda, també han fet menció diferents grups, crec
que també ha estat la portaveu de Ciutadans, sobre les
inversions o sobre la partida que va a consells insulars, una
partida concreta de 200.000 euros, aquesta és una partida per
augmentar el conveni de colAlaboració amb referència al Pacte
contra les violències masclistes entre els consells insulars, els
quatre consells insulars, i un concret també amb l’Ajuntament
de Palma per intentar arribar a tots els racons de les nostres
illes. 

Respecte de l’Institut d’Estudis Autonòmics, bé, té la feina
que tenia la passada legislatura amb l’altra i quan parlam de
desenvolupament de normativa, que és una de les funcions i
estudis que fa aquest institut d’estudis autonòmics, he fet
referència que, a més, tenim ara, enguany, un repte difícil, però
a la vegada molt important com és no només el
desenvolupament sinó l’aplicació i les exigències de les dues
lleis estatals, de la 39 i de la 40, la Sra. Riera les coneix
perfectament, de l’any 2015, i per això hem fet aquest augment
de 30.000 euros en aquesta partida.

La portaveu Sra. Maicas -li agraesc la seva intervenció- em
feia referència a dos temes o a dues partides concretes. Quant
al pressupost de Marivent jo he explicat, a més, que aquesta
legislatura si no tenim en compte els pressuposts concrets per
les obres, per obrir els jardins de Marivent que és un
compromís polític que vàrem signar tots els partits que donen
suport al Govern, la baixada en aquesta legislatura seria de
257.000 euros. El compromís polític va ser que s’havien
d’obrir aquests jardins a la ciutadania, per tant, això implica i
ha implicat fer un projecte, en aquest cas que està pendent
d’adjudicació, i després un manteniment anual que hem intentat
que sigui el mínim possible de 100.000 euros, però -com dic-
si no tenguéssim en compte aquests dos extres de compromís
polític, la baixada per estalvis que hem intentat fer i de major
racionalització de la despesa és de 257.000 euros.

Em feia referència també al tema de la recaptació
d’imposts. Bé, dir-li que això no sé si ho varen tractar amb la
Conselleria d’Hisenda que, en definitiva, és la responsable per
a tot el que fa referència a la recaptació d’imposts. 

Compartesc amb la portaveu d’El Pi, amb la Sra. Sureda,
que hem d’intentar mantenir o recuperar o iniciar el màxim
diàleg amb el Govern de l’Estat perquè, efectivament, tenim
objectius polítics importantíssims aquí a les Illes com és la
millora del finançament o l’aprovació d’un nou REB, i des
d’aquí, des del Govern, ho vàrem dir des del minut u, des del
moment que el president del Govern de l’Estat, el Sr. Rajoy, ha
fet els nomenaments dels nous ministres on tot el Govern ja
s’ha posat en marxa precisament per reiniciar aquest diàleg
amb l’Estat. 

Dues cosetes molt concretes que em demanava la portaveu
de Ciutadans, l’Observatori de la Igualtat està concretament a
la partida 64000, que el Centre Balears Europa no està en
aquesta conselleria de Presidència sinó a Vicepresidència,
Vicepresidència i Conselleria de Turisme i Innovació. I he
explicat abans també el tema de l’augment en la partida de

Comunicació, la diferència del pressupost a efectes reals és de
200.000 euros atès que enguany, l’any 2016, aproximadament
ja s’executarà 1.300.000 perquè des de la conselleria s’ha optat
per reorganitzar o centralitzar diferents partides pressupostàries
de publicitat de les altres conselleries, centralitzar-la a la
Direcció General de Comunicació. 

Esper haver resolt la majoria de dubtes, però si no, qued a
la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Riera, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Molt breu, només dues qüestions que
m’han quedat pendents, una és la partida nova que li havia
comentat que a l’IBdona hi havia per a ajuntaments de 36.000
euros, per què eren en concret? I després, la partida 48000, de
famílies i institucions, una altra transferència corrent també de
l’IBdona que baixava de 147.000 euros a 110.000 euros, de
2016 a 2017, també si em poden informar de per què són, a
efectes de valorar després a l’hora de les esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Maicas. 

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies. No faré ús de la paraula. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

No farem ús de la paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Font.
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LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No faré ús de la paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari Socialista
segur que prendrà ús de la paraula el Sr. Xico Tarrés.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Per suposat que sí que en faré ús, tan sols per dir que
tampoc no tenc res a afegir. Em sap greu que la consellera no
m’hagi contestat, però supòs que ho farà en aquest torn.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tarrés. Contrarèplica de la Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA (Pilar Costa
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Començaré així pel portaveu del
Grup Parlamentari Socialista per agrair la seva intervenció i
sobretot pel compromís polític amb les polítiques principals
d’aquesta conselleria per a enguany i després de l’aprovació de
la Llei d’igualtat i d'LGTBI sigui precisament un dels elements
fonamentals per al pressupost any 2017. Vull agrair també al
conjunt dels grups parlamentaris.

Em demanava la Sra. Portaveu del Grup Parlamentari
Popular la partida nova de l’IBdona de 36.000 euros, era al que
feia referència, que he dit abans, però tal vegada no m’he
explicat prou bé, que el nou conveni amb l’Ajuntament de
Palma per al Pacte contra les violències masclistes que -
diguem- augmentàvem la partida per als diferents consells
insulars, els quatre consells insulars, més aquest conveni amb
Palma. 

Ara em compromet, no ara, perquè han intervengut tots tan
ràpid que no m’ha donat temps a mirar mentre la partida 48000
concreta, a la qual feia referència la Sra. Portaveu del Grup
Popular, que passava de 147.000 a 100.000 euros, però ara no
m’ha donat temps a mirar-ho, però em compromet a comprovar
aquesta xifra concreta i li faré arribar de forma immediata.

Moltes gràcies a tots els grups parlamentaris.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa.

Una vegada acabat el debat volem agrair la presència de la
Sra. Consellera de Presidència i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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